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Governo apresenta alterações nos 
projetos de lei. Greve continua

Assembleia Estadual aprova 
Greve Geral da Educação

O impasse entre os educa-
dores, servidores e o governo do 
Estado, após o envio do “pacota-
ço de maldades” do governador 
Beto Richa, continua. No final 
da manhã desta terça-feira, dia 
10, foi realizada uma reunião 
entre representações do Fórum 
das Entidades Sindicais (PR) e 
governo do Estado. O tema da 
conversa, que ocorreu na sala 
do deputado Luiz Cláudio Ro-
manelli, foi a proposta feita pelo 
governo: de alterar os projetos 
de lei complementar 06/2015 e o 
60/2015 (veja o quadro ao lado).  
Na proposta, o governo não abre 

Um coro poderoso gritava: “Gre-
ve, greve, greve!”. Foi assim que, por 
unanimidade, a categoria aprovou 
a reinstalação da greve geral, por 
tempo indeterminado, dos(as) tra-
balhadores(as) em educação pública 
do Paraná. 

Oficialmente, a greve iniciou 
às 07h desta segunda-feira (09). O 
desmonte das carreiras no Estado foi 
o elemento catalisador que levou mi-
lhares de professores, professoras, 
funcionários e funcionárias de escola 
a uma das maiores assembleias 
estaduais da categoria dos últimos 
anos. Cerca de dez mil educado-
res(as) participaram da assembleia, 
além de centenas de trabalhadores 
de outras áreas, estiveram no esta-
cionamento do Guarapuava Esporte 
Clube no sábado, dia 7.

Após a assembleia, a categoria 
saiu em caminhada, pela ruas de 
Guarapuava, para dar uma amostra 
das mobilizações que ocorreriam 
no Estado nesta semana. Além da 
deliberação da greve, os(as) edu-
cadores(as) também aprovaram a:

PAUTA DA GREVE

1. Retirada ou rejeição dos projetos 
de lei PLC 06/2015 e o 60/2015 (a 
nomenclatura que receberam as 
duas mensagens enviadas pelo go-
vernador à Assembleia Legislativa do 
Paraná na última semana);
2. Pagamento imediato dos salários 
em atraso (PSS, 1/3 de férias, auxílio 
alimentação, conveniadas);
3. Retomada das negociações sobre 
os temas educacionais e a organiza-
ção escolar;
4. Retomada do Porte das Escolas 
(tendo como referência mínima de-
zembro de 2014).

PONTOS IMEDIATOS
PARA NEGOCIAÇÃO

1. Retomada imediata dos projetos 
educacionais e programas;
2. Abertura e reabertura de turmas/
matrículas, contra a superlotação 
das salas de aulas;
3. Nomeados de todos(as) os(as) 
concursados(as).

GOVERNO ABRE MÃO:
Projeto que está na ALEP Nova proposição

Acaba com o quinquênio e re-
duz o anuênio de 5% para 0,1%

Ficam mantidos os adicionais 
por tempo de Serviço (quin-
quênios e anuênios)

Limitava o valor do auxílio trans-
porte a cerca de R$ 360,00 e 
retirava a indexação. PSS tam-
bém teriam direito a este valor, 
mesmo com 40 horas

Manutenção do auxílio trans-
porte para professores e fun-
cionários na forma como já 
consta nos planos de carreira

Retirava formas de progressão 
e promoção na carreira de pro-
fessores e funcionários

Manutenção das progressões e 
promoções

Extinguia PDE Manutenção do PDE

O governo alterou proposta 
de lei, porém, os(as) 
servidores(as) exigem 
retirada integral de projetos

mão do projeto que trata da Pa-
ranaPrevidência e que permite 
que o governo tenha acesso a 
R$ 8 bilhões para pagamento 
das atuais aposentadorias. 

Diante desse posicionamen-
to, a APP-Sindicato definiu que a 
GREVE GERAL DA EDUCAÇÃO 
CONTINUA. “Há outros pontos 
na pauta aprovada no sábado, 
dia 7, em Guarapuava. Exigimos 
a abertura de uma mesa de 
negociação que trate da organi-
zação da escola e reestabeleça 
o diálogo”, reitera o presidente 
da entidade, professor Hermes 
Leão (leia a pauta da greve ao 
lado). De acordo com ele, agora, 
mais do que nunca, é o momento 
de a categoria pressionar os(as) 
deputados(as) estaduais que 
ainda não se posicionaram sobre 
como votarão a proposta.

Pelo governo, participaram 
da reunião, além de Romanelli, 
Alexandre Cury e o chefe da Casa 
Civil Eduardo Sciarra. Pela APP-
Sindicato estavam presentes o 
presidente da entidade, professor 
Hermes Leão, o secretário de 
Assuntos Jurídicos Mário Sérgio 

Ferreira de Souza, a secretária 
de Finanças, professora Marlei 
Fernandes de Carvalho e o depu-
tado estadual, e ex-presidente da 
APP, Professor Lemos. Veja quais 
foram as propostas apresentadas 
pelo governo para retirada dos 
projetos que tramitam na Alep: Edital de convocação

do Conselho Fiscal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL

A presidente do Conselho Fiscal da APP-Sindicato, no uso de 
suas atribuições estatutárias, convoca os membros do Conse-
lho Fiscal da APP-Sindicato para reunião ordinária de trabalho, 
a realizar-se nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2015, às 
8h30min, da Sede da Entidade, Rua Av. Iguaçu, 880, Rebou-
ças - Curitiba - PR, para tratarem da seguinte pauta:

1. Análise de RMDs da Sede e dos Núcleos Sindicais;
2. Outros Assuntos.

Divina Santa De Souza
Presidente do Conselho Fiscal


